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A kínai felszabadító hadsereg csapata 
ftfomólia ellen indítottak támadást 

A oe .inJ-hon'*aui vasal munkásai sztrájkba léplek 
Waliace felhívása Trumanhoz 

Szomhat, 1948 november 6. 

Wallaec táviratban hívta 
fel TrumanL valósítsa inog 
n választási hadjárat során 
toll igéreleit, térjen vissza 
Roosevelt politikájához, 
smely barátságot és cgyült-
tnüködést hirdet minden 
nemzet közölt es töreked-
jék az Egyesült Nemzetek 
keretében a világbéke bizto-
«ilására. 

A Teleprcss diplomáciai 
tudósítója szerint arra az 
egész világot érdeklő kér-
désre, hogv befolyásolja-e 
Truman vá'asztási győzetne 
az amerikai külpolitikát, 
amely a jelenben nyíltan 
harmadik világháború elö-
készilésére irányul, ma még 
nem lehet feleletet adni. l'o-
íil i kai körökben most nagy 
A zavar és 

a demokrata párt bal-
szárnya félreérthetetle-
nül köveleli Itoosevelt 
politikájának érvényesí-

tését 
és hogy Truman hajtsa vég-
re Wiison moszkvai külde-
téséi, amit a mult hónapban 
tervezett, hogv tegyen uj kí-
sérletet a világ biztonságá-
nak megóvására. 

Most már biztosra vehető, 
hogy Marshall külügymi-
niszter rövidesen lemond. 
Marshall lemondása semmi-
cselre sem önkéntes. Mar-
shall és Lowett államtitkár 
túlságosan nyíltan állottak 
ki Dewey és Dullcs mellett 
és Marshalt a >kélpárti« 
kommunistáé'lenes zavarkel-
lés fő képviselője volt. 

Pekinget és Tiencsínl rövidesen 
felszabadilia a kinai néphadsereg 

Az Eszakkinában harcoló 
Kuominlang-csapatok főpa-
rancsnoka Csang-Kai-Sek tá-
bornokkai megvil.illa azokat 
a kérdéseket, amelyek Pc-
king és Ticncsin esetleges 
feladásából következnek. 

A felszabadító hadsereg 
csapatai Mandzsúria tel-
jes e'fugla'á^a után nagy 
támadást inditotluk Mon-
góliában és Eszakkiná-

ban. 
Több helyen véres harcok 
folvnnk. A peking-honkaui 
vasút 20X) alkalmazottja há-
romnapos sztrájkba lépett, 
mert a kormány megtagad-
ta béremelési követelésük 
teljesítését. 

A sztrájkotok a sínekre 
feküdtek, hogy megaka-
dályozzák n vonalok 

közlekedését. 
A Reuter Iroda nanklngi 

jelentése szerint n néphad-
sereg 11-ik hadteste óriási 
terűiéire kiterjedő átkaroló 
támadásra fejlődólt fel. A 
következő két héten belül 
nagy csata várható. Kisebb 
ésszelüzésekröl máris érkez-
nek 'elöntések. 

Töretlen a Irnncia bá-
nyászok ellenállása 

Az északfranciaországi 
ruchetkőrnvéki bányák meg 
mindig ellenállnak a csenrí-
» ••- és kpionaosztagok invá-
ziójának. A megszállott bá-
) vavidék dolgozói a rendőr-
prefektusok tilalma ellené-
re tömeggyülésekcn vesznek 
részt. A rendőrség tömeges 
letartóztatásokat foganato-
sít. Lacoslc iparügyi mi-
niszlcr a munkásakció kí-
méletlen megtorlását igéri, 
azonban mindez hatástalan-
nak bizonyul. Egyes loire-
vidéki bányászlelepeken 
géppisztolyos csendőrök la-
kásukról sittek cl bányászo-
kat. A bányamunkások szak-
szervezete élesen állást fog-
lalt a terror ellen. A szak-
szervezeti közlemény meg-
állapítja, hogy 

a bányúszszlrájld csak 
ugy érliel végei, ha kl-

F i n Y O l o m t 
Tábor -u lca i lóhuscsar-
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ló-, csikó- és csacsi hus 
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k r p h a l ó . 
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elégítik a dolgozók bér-
követeléseit. 

A vasmunkások közeli 
sztrájkjának kilátásai több 
gyár vezetőségét arra kény-
szeritik, hogy a kormány ha-
lározott lilaima ellenére ele-
get tegyenek a dolgozók bér-
emelési követeléseinek. A ra-
kó lómunkások sztrájkja to-
vább tart. Változatlanul tart 
a marseillei tengerészsvtrájk 
is. A kikötőben veszteglő ha-
jók száma már 75. A. 21 órás 
figyelmeztető vasutassztrájk 
ügyében tovább folyik a 
francia vasutasok! megsza-
vazlatása. Az eddigi ered-
mények alapján valószínű-
nek tartják, bogy 

a vasutasok túlnyomó 
többsége a sztrájk mel-

lett szavaz. 
A tengerészek sztrájkja to-
vább tart. A tisztek többsé-
ge is a sztrájk melleit fog-
lalt ál'ást. 

A francia nép sohasem 
harcol a szocializmus 
ellen 

Az októberi szocialista for-
radalom 31-ik évfordulójá-
nak ünnepén Thorez. a fran-
cia KP főtitkára 50.000 főnyi 
hallgatóság előtt mondott be-
szédet. örömmel és remény-
leli szívvel ünnepeljük az 
októberi szocialista forrada-
lom évfordulóját — mondot-
ta Thorez. — Az a bizalom, 
amellyel a Szovjetunió és 
Sztálin iránt viseltetünk, tö-
kéletesen beigazolódott, 
mert a Szovjetunió puszii-
tol ta cl a francia nép Icgna-
gvobb ellenségét, a hitleri 
Németországot 

A francia KP tovább 
harcol a szabadságért, a 
békéért és a demokra-
tikus egvségkormány 

megvalósításáért, 
tovább küzd a munkásosz-
tály egységéért, a köztársa-
ságiak szövetségéért és a 
kommunista! meggyőződés-
ért. 

Az emlékünnepség részt-
vevőinek nevében ezulán üd-
vözlő táviratot küldtek a 
Szovjclunió Kommunista 
(Bolsevik) Pártja központi 
bizottságának. Az üdvözlő 
távirat szövege a következő: 
Abban a pillanatban, ami-
dőn az imperialisták hábo-
rúra uszítanak, a Szovjet-
unió és az u; d mokrá ia or-
jzágai ellen. 

a mi országunk népe ün-
nepélyesen kijelenti, 
hogy sohasem fog há-
borut viselni a szocia-
lizmus nagy eszméje el-

len. 

Ujabb kivégzések 
Görögo r szágban 

A szabad görög rádió je-
lentése szerint az athéni 
hadbíróság a tengerészek 
szakszervezetének 10 vezető-
jét halálra, nyolcat életfogy-
tiglani fegyházra és 11-et 
fogházra iiélt. Szalonikiben 
a már korábban halálra itélt 
10 görög hazafit, aki tagja 
volt a Kommunista Pártnak, 
kivégezték. 

Sztrájk világszerte 
Az ausztráliai Dél-Walles-

ben szerdán kitört általános 
bányászsztrájk: következté-
ben országszerte szigorú 
áram- és gázkorlátozásokat 
vezettek be. Péntektől kezd-
ve Sidneybcn és a vidéki vá-
rosokban a háztartásokat 
naponta csak liűrom órán át 
látják el gázzal. Az áram-
fogyasztó üzemek hetenként 
csak két napon át működ-
hetnek. 

Helsinkii jelentés szerint 
a finn munkabérmegállapitó 
bizottság elutasitolta a szál-
lítómunkások szakszerveze-
tének béremelési követelé-
sét. E miatt 25.000 szállító-
munkás november 6-ra 
sztrájkot jelentett be. A ké-
szülő sztrájk arányaiban fe-
lülmúlja az Arabia porcel-
lángyár hosszabb ideje tar-
ló sztrájkját. 

Az amerikai Shell Oil tár-
saság, engedv^a sztrájkolok 
kövelclésenek, julius 3-ig 
visszamenőleg 12.5 centes 
béremelésben állapodott meg 
és ezzel a 61 napja tarló 
olajipari sztrájk a dolgozók 
győzelmével vegetért. 

Tanuknak a szegedi 
EPOSs> f ia ta lok 

Az Egységes Parasztifjuság 
Országos Szövetségének EPOSz 
nagyszegedi szervezeteiben is 
nagy ütemben megindult az ok-
tatási munka. A monori népfő-
iskolára őt paraszt fiatal meni 
et a nagyszegcdi titkárság te-
rületéről. az egyhónapos makói 
EPOSz iskolára nyolcan, a bu-
dapesti központi vezetőségi is-
kolára pedig hárman mentek. 
Tizen vettek részt Szeged kör-
nyékéről a székesfehérvári trak-
torvezető iskolán. Á földmüve-
lésügyi minisztérium rendezésé-
ljen megtartott gépállomás ve-
zetői tanfolyamon két szeged-
környéki paraszlfiatal vett 
részt. Mindketten ma már gép-
állomást vezetnek. November-
ben és a tél folyamán feányve-
zetői tanfolyamokat rendez az 
EPOSz és ezenkívül háziipari 
tanfolyamokat is szerveznek a 
tanyai és falusi EPOSz szerve-
zetekben. 
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Sok a szennyes 
jöhet a „nagymosás !a 

Kiss Mihály elvtárs, kul-
turtanácsnok az elmúlt héten 
sorralátogafta a szegedi népi 
kollégiumokat, hogy szemé-
lyesen szerezzen tapasztalato-
kat a kollégisták életéről és 
meghallgassa esetleges kéré-
seiket 

A kollégistáknak különösen 
nagy gondot okoz a mosatás 
kérdése Nincs annyi pén-
zük, hogy fehérneműjüket a 
mosodába adják, ők maguk 
pedig a tanulási idejükből 
szakítanak el, amig a szüksé-
ges mosást elvégzik. A ma-
guk állal elvégzett mosás, va-
salás emellett természetesen 
nem is lehet olyan tökéletes. 
Kiss elvtárs ezért átiratot in-
tézett a kőzkórházlioz, tegyék 
Lehetővé, hogy az ottani fe-
hérnemük mosásával egyült 
a népi kollégisták fehérnemű-
it is kimossák. Átiratában fel-
tárta a kollégisták nehéz 
helyzetét is, akiknek legna-

gyobb része munkás- és pa-
rasztcsaládból származik. 

Mindennek már közel egy 
teljes hete és a kórháztól 
mindezideig semmi válasz még 
nem érkezeit A kórház igaz-
gatósága ugylátszik nem akar 
tudomást venni arról, hogy 
ma az egész országtan fokozó-
dik a munkatempó és ez min-
denkire fokozottabb munkát 
hárit. A szegedi kórházban 
még mindig túlteng a bürok-
ratizmus, vagy pedig a nem-
törődömség akkora, hogy vá-
laszra sem méllaiják a kul-
turűgyosztályt 

Igy azután ne csodálkoz-
zék a kórház vezetője, lia 
majd választ som várva tá-
volítják el helyér® és olvati 
állítanak oda, aki munkájá-
val valóban segíti és nem 
gátolja a dolgozók ügyét. A 
levél talán azért késik, mert 
a kórháznak sok a saját 
»szennyese«. De akkor viszont 
sürgősen »nagymosást« kell 
tartani! . . . 

Izgatom az UNO-ban 
egy jugoszláv film veiitése körül 

Az UNO politikai bizottságá-
nak péntek délelőtti ülését, 
amelynek napirendjén a görög 
kérdés szerepelt, 

heves összetűzések jellemez-
ték. 

Az UNO főtitkársága ugyanis 
az utolsó pillanatban megtil-
totta Bebler jugoszláv kiküldött 
által hozott film levetitését a 
bizottság tagjai előtt. 

A film a Jugoszláviába me-
nekült görög gyermekek éle-

tét mutatja be. 
Bebler erélycse.n tiltakozott a 
főtitkárság méltánytalan meg-
különböztető intézkedése ellen 
és kérte annak visszavonását. 

Visinszkij kétszer egymás után 
szólalt fel és követelte, hogy 
állítsák vissza a tájékoztatás 
szabadságát, 

amely gulyofl coorhát szen-

vedett a jneos*i4v film be-
tiltásával. 

A szovjet főrvegbizott követelte, 
hogy az UNO főtitkársága irás-
tan adjon magyarázatot. 

A délutáni ülés első szónoka 
Bebler volt, aki hosszú beszéd-
ben kimerítő kritikát eryakorolt 
a balkáni Vizsgálóbizottság je-
lentése felett. Kérte a politikai 
bizottságot, henry 

no tűrje tovább a haikáni 
bizottság kfiro* tevékenysé-

gét. 
A bizottság vita. nélkül elfo-

gadta azt az újzélandi javasla. 
tot, amely a tárgyalás berekesz-
tését indítványozta, mihelyt a 
móg feliratkozott Int szónok, 
Lengyelország, G örögorezág, 
Szovjetunió, Svédország, Nor-
végia és Ausztrália képviselő 
elmondotta beszédét. 

Ma nyílik 
a szovjet könyvkiállitás Szegeden 

Ma, szombaton délben 12 
órakor nyilik meg ünnepé-
lyes keretek között a muze-
umban a szovjet irodalmi 
könyvkiállítás. A megnyitó 
beszédet Bakaity Mária, az 
ujszegedi Gőzfürész élmun-
kása mondja, az ünneni be-
szédet pedig Szőke Mihály 
múzeumigazgató. Gáli Pál, a 

szegedi Nemzeti Szinház tag-
ja szaval, a VAOSz-énekkar 
Kertész Lajos vezetésével 
pedig forradalmi dalokkal 
működik közre. 

A kiállításon igen gazdag 
nnvag kerül bemutatásra. 
Három nagy teremben több. 
mint 2000 könyvet szemlél-
hetnek meg a látogatók. 

I.egVisáésabb L I B A Z S Í R T vagy 
h á | a t kaphat legolcsóbban 

Un tárnál, 
Mik-záth Kálmuvntca 1. 

Libamell comb zsírral 13 forint. 

SsinhiM-Füm-Mavéssei 
(*) Collegitim Mnsicnm hang-

versenysorozat etsö estje. A 
Collegium Mnsicnm hangver-
senysorozata Höcliti Margit zon. 
goraestjével indul november 10-
én, szerdán este 8 órakor a Ze-
nekonzervatóriumban. Műso-
ron Schumann és Liszt legszebb 
müvei szerepelnek. Néhány bér-
let még rendkívül kedvezmé-
nyes áron váltható. A napi je-
gyek ára a bérletek kétszerese. 
Felhívjuk a közönség figyelmét 
arra. liogv a hangverse. iy pon. 
tosan 8 órakor kezdődik. 

(*) A Szegedi Állami Nemzeti 
Szinház társulati ülésén uj üze-
mi bizottságot választoltak. Az 
üzemi bizottság névsora: Elnök: 
Deák Sándor szinész. Alelnök: 
Domonkos István süllyedő mes. 

ter. Titkár: Szatmári István 
szinész. Pénztáros: Perénvi Pál 
zenekari tag Jegyző: Bay Gyula 
szinész. Pénztári ellenőrök: 
Koltai Márton öltöztető szabó, 
llollósi Lajos énekkari tag. 
Szervezési felelős: Bolygó Mi-
hály világosító. Versenyfe'elös: 
Katona Ferenc rendező. Észsze-
rű sitési felelős, tervmegb'zotti 
Rajnai Sándor műszaki ügyelő. 
Propagandafelelős: Papp Júlia 
magánénekes. Oktalásifeletős: 
Gcra Ilona énekkari tag. Kut-
lurfclelős: Ligeti Mária balett. 
Sporifelelős: Hamar Tibor ba-
lett. Ifjúsági felelős: Győrfi 
László világosító. Nőfelelős: 
Bene Jánosné szabőnő. Káder-
felelős: Fövény! Gyula világo-
sító. Szociális felelős: Szőuyi 
György üzemmérnök. Az uj 
üzemi bizottság csütörtökön 
letette a fogadalmat. 

"jsíss m u z s i k á l 
a Hűvösvölgy 
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